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من نحن

مسيرة ذات  التمويل  حلول  فروع  احدى  هي  ذ.م.م  الديون  لتحصيل  التحصيل  حلول 
ناجحة تجاوزت 12 عاما وبكفاءة عالية في ادارة االئتمان ، والعمليات ، والتحصيل بانواعه

اضافة الى التحصيل القانوني

تعتبر حلول التحصيل شركة سعودية متخصصة بتحصيل وتسوية كافة أنواع الديون، وهي
تمارس عملية تحصيل الديون وفقا ألحدث األساليب العالمية وبمستوى متميز من الجودة

يضم حلول التحصيل قوى بشرية مؤهلة ومنظمة ضمن فرق ومجموعات عمل متخصصة
 بمتابعة وتحصيل الديون حسب أعمارها وأحجامها

حلول التحصيل لديها القدرة على تقصي الحاالت الصعبة بسرعة وتخصصية عالية

الحاالت جميع  لمعالجة  قانونين  بمستشارين  داعم  عمل  فريق  لديها  التحصيل   حلول 
القضائية

المطلقة السرية  الحفاظ على  ، مع  النزاهة  بأعلى معايير  بالعمل  تلتزم  التحصيل    حلول 
لعمالئنا

 تم تجهيز حلول التحصيل بمركز اتصاالت حديث وبرامج متخصصة مرتبطة بأنظمة شبكات
وبنوك أحدث قواعد  باستخدام  المملكة  داخل وخارج  المدينين  لمتابعة   محلية وعالمية 
تدوين يتم  حيث  التحصيل،  برمجيات  أحدث  وفق  تعمل  متقدمة  وبتكنولوجيا   المعلومات 
 كافة اإلجراءات المتخذة والعمليات المتبعة في تحصيل كل دين من الديون. وتطبق حلول

التحصيل أحدث معايير السرية المعلوماتية وسياسات أمن المعلومات
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الرؤية والرسالة

الرؤية

الرسالة

 ان يتم االعتراف بها كشركة رائدة لتحصيل الديون
محليا واقليميا وعالميا لجميع انواع خدمات التحصيل

 سيتم تحقيق هذه الرؤية بنا ًء على قيمنا ومبادئنا
القوية

 توفير خدمات تحصيل الديون على مستوى عالمي
 من أجل استرداد الديون لعمالئنا قبل أن تصل إلى

مرحلة الديون المعدومة

 تحقيق أعلى معدل استرداد من خالل حلول ودية
بأقل قدر من المتاعب والتكاليف المنخفضة نسبيا

 نحن ملتزمون بالعمل بأعلى معايير النزاهة ، مع
الحفاظ على السرية المطلقة
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مبادئنا
العمالء

اخالقيات المهنة

الموظفين

االحترافية

األعلى الهدف  هو  عمالئنا   إرضاء 
نبني التي  واألساسيات   لنشاطنا 
التميز إلى  نطمح  مستقبلنا.   عليها 

في خدمة العمالء

في نستثمر  للموظفين.  خاصا  اهتماما   نولي 
نحن الجيدة.  العمل  ظروف  وتهيئة   التدريب 
 نشجع على سلوك االحترام تجاه اآلخر. نحن ال
ونروج نقدر  نحن   . المحسوبية  مظاهر   نقبل 
النتائج وتحقيق  لفضائلهم  وفق  للموظفين 

 نحن نضمن وظائف من خالل اعتماد مبدأ تعزيز
الداخل من  والناجحين  الطموحين  الموظفين 

 نحن نحترم القانون والمتطلبات
من جانب  كل  في   األخالقية 
بدقة نحافظ  نشاطنا.   جوانب 

على سرية المعلومات

االبتكار نشاطنا  في  نقدر   نحن 
باستمرار ونحسن   ،  والمعرفة 

اجراءات العمليات ونكافح دائما
لتحقيق الكمال
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خدماتنا
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 تحصيل البنوك

تحصيل الشركات

تسليم المؤجر األصول المنقولة

تحصيل ديون االفراد

القروض الشخصية
بطاقات االئتمان
 قروض السيارات

الخدمات المصرفية للشركات
B 2 Bخدمات الشركات

شركات التأمين واالتصاالت
الديون التجارية لالفراد

شركات تمويل السيارات

تحصيل الشيكات
تحصيل سندات االمر

تسوية الديون
تحصيل الديون القضائية

 استرداد السيارات والمعدات المنقولة
 بعقود التاجير المتعثرة السداد لدي

البنوك وشركات التمويل
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تقارير تفصيلية بمحاكم التنفيذ

خدمات اضافية
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توليد التدفق النقدي لعملك
زيادة أداء التحصيل
وفر الجهد والوقت

تحديد العوائق وحلها بسرعة
تحديث السجالت مرة واحدة مع

أحدث اإلجراءات المتخذة 
 االستفادة من فريق العمليات

 والمحامين للتركيز في تسجيل
المزيد من القضايا

حلول التحصيل

استشارات ائتمانية
استشارات لتحصيل الديون

استشارات بنظم المعلومات
االدارية 
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وحدات معالجة الديون
وحدات التحصيل

وحدة التحصيل القانوني

1

2
3
4

5

6

وحدة مركز االتصاالت
وحدة البحث والتحري

وحدة التحصيل الميداني
وحدة الديون الصعبة

وحدة الديون المعدومة
وحدة التسويات واعادة

الجدولة 

 فريق مستشارين قانونيين متخصص
 لدعم عجلة التحصيل القضائي  لدى
  (محكمة التنفيذ، المحكمة العامة،
المحكمة  ، الجزئية   المحكمة 
، االستئناف  محكمة   ،  التجارية 
الفصل مكتب   ، العمالية   المحكمة 

 بوزارة التجارة)ة
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الهيكل التنظيمي

المدير
العام 

 االدارة
المالية

 ادارة
قانونية

عمليات
الفروع

 ادارة موارد
بشرية

المنطقًة
الغربيًة

المنطقًة
الجنوبية

المنطقًة
الشماليًة

المنطقًة
الشرقيًة

 المنطقة
الوسطى
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فريق ًالعمًل
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السيد . علي العامري
المدير العام

مدير التاجير التمويلي 

25 عاما ًفي امجال التمويل

(ACIT)مدير عام التحصيل بالممكلة ب 

المدير اإلقليمي للتحصيل 

 خبير في إدارة االئتمان والعمليات والتحصيل 
ً والقانونية لالفراد والشركات

(HTamweel )مدير عام العمليات بالمملكة ب

 المدير اإلقليمي لالئتمان والعمليات
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شكرا
يمكننا حماية محفظتك

www.htahseel.com


